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Høringssvar 
 

Høring - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende 

og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten 

 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 19. november 2019. Oslo 

kommunale foreldreutvalg (Oslo kfu) har følgende kommentarer til forslaget om endring i 

forskriften: 

 

Oslo kfu støtter forslaget om å gi forskriftens formålsbestemmelse i § 1 et nytt andre ledd som 

fastsetter at forskriften skal bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan gi nødvendig 

behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander. 

 

Oslo kfu har tidligere meldt overfor byråden at det psykiske helsetilbudet til elever i 

Osloskolen er fragmentert, lite koordinert, og dels vanskelig tilgjengelig. Behandlingstilbudet 

fra skolehelsetjenesten har vært svært varierende i Osloskolen og avhengig den enkelte skoles  

tilgang til en lavterskel skolehelsetjeneste.  

 

Oslo kfu vil fremheve at selv om endringen i forskriften ikke pålegger kommunen nye 

oppgaver eller plikter, så plikter Oslo kommune å gi elevene i Osloskolen et 

behandlingstilbud som utgjør nødvendig hjelp med en forsvarlig standard og omfang, også for 

lettere psykiske og somatiske tilstander.  

 

Skolehelsetjenesten er særlig viktig for Osloskolens elever med tanke på tidlige avdekking, 

forebygging, behandling og oppfølging av psykiske tilstander. Oslo kfu vil melde at elevene 

opplever i mange tilfeller mangelfull oppfølging og behandling, og en betydelig styrking av 

skolehelsetjenesten med flere årsverk bør derfor vurderes. Det rapporteres om mangler og 

store forskjeller i tjenesten mellom bydelene og skolene i bydelene i forhold til faktisk 

tilstedeværelse og tilgjengelighet samt store forskjeller i ansattes erfaring og bakgrunn og 

bydelenes praksis rundt leveranse til og disponering av stillingene. 

 

Mange skoler rapporterer et økende behov for bruk av skolens budsjett midler for å ansette 

miljøarbeidere, -lærere og terapeuter samt andre ekstra ressurspersoner. Kfu ser at en mulig 
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årsak til disse ansettelser framfor reine lærer og pedagogiske ressurser kan henge sammen 

med bydelenes oppfølging av blant annet skolehelsetjenesten og laget rundt eleven og skolen. 

 

Oslo Kfu ser med bekymring en evt. uklar eller uregulert utvidelse av skolelederansvar i 

forbindelse med leveranse av tjenester knyttet elevenes helse og mulige utfordringer dette kan 

innebære, blant annet for rekruttering. Kfu håper at fokus rettes mot bedre og forsterkede 

samhandlings fora og målrettede løsninger på tvers av sektor når det gjelder fordeling av 

ressurser og ansvaret, alltid for elevenes beste. 

 

 

Med hilsen, 

 

Styret 

Oslo KFU 


